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PEACE RUN BUDE 
POT¤ETÍ V BOSKOVICÍCH
PochodeÀ symbolizuje v‰e, co nás

spojuje bez ohledu na na‰i národnost,
kulturu a víru - pfiátelství, porozumûní
a harmonii. KaÏd˘ se mÛÏe ke ‰tafetû
pfiipojit, vloÏit do pochodnû svou dob-
rou vÛli a poslat ji dál do celého svûta.

Peace Run zaloÏil v roce 1987 sporto-
vec, umûlec a mírov˘ filozof Sri
Chinmoy. Svou Ïivotní filozofií a dílem
inspiroval lidi rÛzn˘ch národÛ a kultur
k toleranci, porozumûní a spolupráci. Za
své neúnavné úsilí obdrÏel i mnohá me-
zinárodní ocenûní. Za dobu trvání se
k bûhu pfiipojili v˘znamné osobnosti, jen
namátkou olympijsk˘ vítûz Carl Lewis,
slavná o‰tûpafika Dana Zápotocká, te-
nistka Martina Navrátilová, ale také
Matka Tereza, Nelson Mandela a dal‰í.

Obce a mûsta na trase se k bûhu pfii-
pojují a deklarují tak svÛj postoj k my‰-

Boskovic na Masarykovo nám. bûÏci pfii-
bûhnou z Prostûjova kolem 13.30 hod.
Dobrovolníci - místní sportovci - se mohou
pfiipojit a spoleãnû probûhnout mûstem
s doprovodem Mûstské policie na námûstí.
Zde bude pfiipraven mal̆  kulturní program
a pfiítomni se seznámí s my‰lenkou této ce-

lenkám organizátorÛ. Trasa Mírového
bûhu jiÏ pfies Boskovice vedla v roce
2009 a 2012. âeská ãást je souãástí ce-
loevropské trasy dlouhé pfies 24 000 km
pfies 49 zemí Evropy.  

26. ãerna 2014 se nûktefií sportovci pfii-
pojí k Mírovému bûhu i v Boskovicích. Do

Od roku 1987 se kaÏd˘ rok koná nejdel‰í ‰tafetov˘ bûh na svûtû Peace Run. Jedná se o neobyãejn˘, nejdel‰í ‰tafetov˘ bûh
s hofiící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovoln˘ch bûÏcÛ a od poãátku jiÏ bûÏeli pfies více neÏ 140 zemí svûta. 

Ing. Vítková diskutuje s bûÏci, 
16. 6. 2012.

Mírov˘ bûh 16. 6. 2012 vedl pfies
Boskovice.

Mezinárodní bûÏci spoleãnû 
s boskovick˘mi 16. 6. 2012.

losvûtové akce. BûÏci budou dále pokraão-
vat do Bystfiice nad Pern‰tûjnem.

Srdeãnû zveme sportovce k aktivní
úãasti a obãany, aby akci podpofiili.
Dûkujeme Vám za pfiípadnou úãast.

Ing. Jaromíra Vítková, 
místostarostka
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• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •


